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ziekten met theorieën en methoden die 

goed inpasbaar zijn in een biopsychoso-

ciaal model. Veel raakvlakken zijn aanwe-

zig met de medische psychologie en de 

somatische psychiatrie.

De eerste twee hoofdstukken van het 

boek geven een plaatsbepaling van de 

behavioural medicine door een algemene 

inleiding op de begrippen en theorieën, 

en informatie over de werkwijze en posi-

tie van de psychologen in Nederland.

De andere 18 hoofdstukken hebben elk 

een specifieke klacht of aandoening als 

onderwerp en zijn geschreven door een 

inhoudsdeskundige auteur. Bij iedere 

aandoening komen epidemiologie, etio-

pathogenese en behandelmogelijkheden 

uitgebreid aan bod. Opvallend hierbij is 

dat de auteurs zowel de wetenschappe-

lijke evidence als de praktische casuïstiek 

duidelijk hebben uitgewerkt. De onder-

werpen zijn zeer divers en bestrijken alle 

belangrijke domeinen van de geneeskun-

de. Naast een evidence-based bespre-

king van onderwerpen die traditioneel 

toegedacht worden aan de behavioural 

medicine zoals somatisatie, chronische 

vermoeidheid of seksualiteit komen bij-

voorbeeld ook diabetes mellitus, kanker, 

COPD, dementie, gynaecologie en infec-

tieziekten aan bod.

Zelden kom ik een boek tegen waar ik 

echt enthousiast over ben, maar dit boek 

kan ik van harte aanbevelen voor iedere 

huisarts en iedere student geneeskunde 

of psychologie. Niet alleen de inhoud 

is van een hoog niveau met vele litera-

tuurverwijzingen, maar het is ook pret-

tig geschreven en goed toepasbaar in 

de praktijk. Het levert hiermee een zeer 

brede en gedegen basis voor de behande-

ling van een scala aan aandoeningen met 

bewijs dat een geïntegreerde behande-

ling van lichaam en geest effectief is. Juist 

huisartsen zijn ‘specialist’ op dit gebied 

en kunnen dit boek goed gebruiken als 

ondersteuning bij de aanpak van deze 

complexe aandoeningen.

Ingrid Arnold
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Het kan u niet ontgaan zijn: het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde bestaat 150 jaar. 

Samen met de Lancet en de New England 

Journal of Medicine behoort het tot de oud-

ste algemeen medisch wetenschappelijke 

tijdschriften ter wereld. Naast de jubileum-

editie (zie Journaal) bracht het NTvG ook 

een jubileumboek uit: De derde 50 jaar. 

Het is een prachtig vormgegeven boek, 

waarin de medische ontwikkeling van de 

laatste vijftig jaar staat beschreven: de 

beeldvorming, de sleutelgatchirurgie, de 

Helicobacter pylori, de nierdialyse, de pil, de 

farmacopsychiatrie, het DNA. De mooi-

ste illustraties uit al die jaargangen zijn 

opgenomen. Maar ook de maatschappe-

lijke ontwikkelingen komen aan de orde: 

de feminisering van het beroep, de juridi-

sering van de geneeskunde, de ethische 

vragen, de rampen (van thalidomide tot 

Volendam), de medische opleiding. De 

auteurs bespreken ook de invloed die 

het NTvG heeft op de ontwikkeling van 

de medische terminologie in het Neder-

landse taalgebied.

Tussen de hoofdstukken staan, per tien 

jaargangen gegroepeerd, de belangrijkste 

onderwerpen uit die tijd beschreven. Zo 

stonden in 1957 in het tijdschrift onder 

meer artikelen over de daling van autoch-

tone malaria, het advies voor geneeskun-

dig onderzoek voor het huwelijk, psychi-

sche stoornissen door vakantie, roken 

en longkanker en de sterfte aan difterie. 

In 1958 werd geschreven over de sterfte 

aan Aziatische influenza in 1957 en over 

de eerste ervaringen met chloorthiazide. 

En in 1959 over de mond-op-mondbe-

ademing, ‘deze nieuwe veelbelovende 

methode’ en over kunststoflenzen in het 

oog. En de Planta-ziekte in 1960. Dat gaat 

zo door tot 2006: de noodzaak voor cen-

tralisatie van pancreasresecties.

Van der Meer en Van ’t Hof hebben de 

geschiedschrijving van de derde 50 jaar 

anders aangepakt dan hun voorgan-

gers Delprat en Van Valkenburg. Delprat 

beschreef in zijn boek over de eerste 

50 jaar vooral de geschiedenis van de 

organisatie. Van Valkenburg had voor de 

tweede 50 jaar meer aandacht voor de 

wetenschappelijke inhoud van het Tijd-

schrift. De beschrijvers van de derde 50 

jaar geven een prachtig overzicht van de 

ontwikkeling van de wetenschap, maar 

zetten die in het kader van de maatschap-

pelijke ontwikkelingen. Ze voegen zelfs 

een klein kritiekpunt toe: de stem van de 

patiënt wordt in al die jaren onvoldoende 

gehoord.

Slechts een viertal hoofdredacteuren 

bepaalde de ontwikkelingen in die derde 

50 jaar: Prakken, Jongkees, Dunning en 

Van Gijn. Daarin werden zij bijgestaan 

door een jaloersmakende grote staf. Het 

boek vormt een bron van inspiratie voor 

de verslaglegging van de eerste vijftig jaar 

van Huisarts en Wetenschap.

Ted van Essen


